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jest człowiek”

V SPARTAKIADA 
GMIN POWIATU 

CZĘSTOCHOWSKIEGO 
ZA NAMI

28 maja na obiektach sportowych w Blachowni reprezentacje 
gmin walczyły o miano najbardziej sportowej gminy w powiecie 

częstochowskim.

3

Delegacje gmin na płytę bo-
iska wprowadziła Orkie-
stra Dęta MDK Blachow-
nia, a uroczystego otwarcia 

dokonali Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela i  Burmistrz Bla-
chowni Sylwia Szymańska. Gospoda-
rze powitali również reprezentację 
z  powiatu hajnowskiego na czele ze 
starostą Andrzejem Skiepko, która 
rozegrała mecz piłki nożnej z powia-
tem częstochowskim.

- W  samorządowej rodzinie wszy-
scy powinniśmy się szanować. Bardzo 

się cieszę, że z  każdej gminy, oprócz 
zawodników, widzę wójta, albo za-
stępcę. Właśnie o  to chodzi. Chcia-
łem wszystkich wójtów, sekretarzy, 
radnych powitać. Wiem, że będziecie 
również startować i godnie reprezen-
tować swoje gminy – zaznaczył staro-
sta Krzysztof Smela.

Ducha spartakiady oddają najlepiej 
słowa Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Andrzeja Kubata - życzę pięk-
nej wspaniałej imprezy i żeby wszyscy 
wygrali, choć wiem, że to niemożliwe.→

P oczątek roku 2022 przyniósł 
nowe, nieznane nam doświad-
czenia. Ogłoszona w marcu przez 
WHO pandemia COVID-19 

zmieniła nasze życie. Rozpoczęły się ogra-
niczenia, zamknięto szkoły, wprowadzono 
obowiązek zakrywania nosa i ust w miej-
scach publicznych. 

Stanęliśmy przed wielką próbą, jaką 
była walka z koronawirusem. Nikt na to 
wyzwanie nie był przygotowany. Wszy-
scy byliśmy przytłoczeni rozwojem sytu-
acji, zburzeniem naszego dotychczaso-
wego porządku i zagrożeniem życia. Choć 
ta sytuacja była dla wielu porażająca 
i skłaniała do wycofania i poddania się, 
ujawniły się wówczas osoby nacecho-
wane altruizmem, bezinteresownością 
i godne najwyższego szacunku. Ten czas 
próby, przez który przeszliśmy, jest też 

chwilą identyfikującą prawdziwych przy-
jaciół, na których można liczyć w trud-
nych chwilach i pozwala ugruntować wia-
rę w drugiego człowieka.

Gdy wydawało się, że sytuacja zaczy-
na wracać do normalności, 24 lutego 
rozpoczęła się inwazja rosyjska na Ukra-
inę. W pierwszych tygodniach wojny 
w powiecie częstochowskim rozwinę-
ło się wiele inicjatyw oddolnych, które 
skupiały wokół siebie osoby prywatne. 
Część Polaków bezpłatnie oferowała 
mieszkania, w których ukraińska lud-
ność mogła przenocować. Wolontariusze 
organizowali podstawowe środki po-
trzebne do życia, jedzenie i ubrania. Jako 
władze samorządowe szukaliśmy lokali 
do dłuższego pobytu imigrantów, orga-
nizowaliśmy zbiórki i wysyłaliśmy pomoc 
do zaprzyjaźnionego powiatu kołomyj-

skiego. Nie ograniczaliśmy się tylko do 
naszego regionu, dzięki zaangażowaniu 
pracowników starostwa, udało się po-
zyskać pomoc z Francji, Anglii i Niemiec. 
25 czerwca w Koniecpolu odbyła się 
uroczystość podziękowania za zaanga-
żowanie w działania związane z pande-
mią COVID-19. Nagrodzeni zostali ludzie, 
dzięki którym słowa bezinteresowność, 
solidarność i odpowiedzialność zyskały 
nowe znaczenie. Podziękowaliśmy rów-
nież mieszkańcom, którzy się włączyli 
w pomoc imigrantom wojennym. W tym 
miejscu chciałbym również podziękować 
wszystkim, którzy anonimowo poświęca-
ją się na rzecz drugiego człowieka. 

Bardzo serdecznie i szczerze dziękuję!

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

Walka z COVID-19
Henryk Kasiura, Rafał Kusal, Ryszard Suliga, Piotr Juszczyk, bryg. mgr Marek Radosz, Dariusz Atłasik, Dariusz Nowicki, Olga  
i Łukasz Kaczmarek, Małgorzata Rainholc, Zbigniew Bajkowski, Jolanta Majer, Piotr Krawczyk, Wojciech Konieczny, Janusz 
Adamkiewicz, Monika Podziewska, Marzena Maniszewska, Marian Nowak,  dr n. med. i nauk o zdrowiu Jadwiga Korzeniowska,  
płk Tomasz Białas, Artur Bigosiński - „PW Studio ART”, Karol Ostalski, Iwona Marzec, Kacper Berski, Piotr Wentura, Jan Dendek, 
Krzysztof  Ściubidło, Teresa Tagowska, Ewa Urbańczyk, Anetta Ujma, Jacek Zasępa, Andrzej Jura, Ewa Kubat - Miedzińska  
z pracownikami Wydziału Komunikacji, Marcin Huras, Alicja Grzegorczyk, Zbigniew Wawrzyniak, Agnieszka Frania, Wojciech  
Główczyński, Artur Sygit, Katarzyna Buchajczuk, Lena Nieśpielak, Urszula Podsiad – Jeziorska, Anna Salita. 

  Pomoc Ukrainie
Adam Morzyk, Gwidon Jelonek, Grzegorz Dyner, Adam Markowski, Monika Kosielak, Marek Dziubek, ks. Marek Bator, Roman  
Pakuła, Zbigniew Lewacki, Tadeusz Ciastko, Anetta Ujma, Jacek Zasępa, Andrzej Jura, Edyta Waryś, Aneta Huras – Skorupa, Dawid 
Sójka, Sławomir Pruciak, Magdalena Kiesiak, Izabela Barcicka – Maziarz, Agnieszka Banaszkiewicz, Joanna Drobina, Anna Wojtasik, 
Katarzyna Minkina, Adam Andzel, Klaudyna Harciarek, Jerzy Krasiński, Sylwia Pidzik, Marcin Mirowski firma Elektrobud, Firma  
HAL-PLAST Rudniki, Firma Miedziński - Andrzej i Andżelika Miedzińscy, Artur Brendzel, Kamil Pyziak -  Bus Progres Mieczysław 
Pyziak, Anna Leszczyńska – Firma PPH LEMAR, Sławomir Lisek - Fundacja 4-ego Pułku Ułanów Zaniemeńskich, bryg. mgr Marek 
Radosz, Ryszard Suliga, Tomasz Gęsiarz, Sylwia Szymańska, Tomasz Kucharski, Maria Włodarczyk, Adam Tajber, Paweł Militowski, 
Piotr Juszczyk, Edward Moskalik, Wiesław Szymczyk, Robert Nowak, Jerzy Żurek, Dariusz Pomada, Krzysztof Molenda, Jadwiga 
Zawadzka, Beata Wójcik, Mirosław Pietrzak, Danuta Leszczyńska, Edyta Młyńska, Iwona Choła, Henryk Srokosz, Olga Gonera,  
Lena Nieśpielak, Artur Sygit, Agnieszka Frania, Wojciech Główczyński, Zbigniew Wawrzyniak, Marcin Huras, Katarzyna Buchajczuk.
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Organizator spartakiady, Powia-
towe Zrzeszenie LZS, zadbał 
o  bogaty i  różnorodny program 
imprezy. Na boisku piłkarskim 

odbywał się turniej piłki nożnej, jedno-
cześnie na hali sportowej rywalizowali 
siatkarze i  tenisiści stołowi. Na murawie 
stadionu publiczność oklaskiwała tak wi-
dowiskowe konkurencje, jak przeciąganie 
liny, czy „dziurawe wiadro”. Nie zabrakło 
również rywalizacji w  sportach wymaga-
jących dużej precyzji i dokładności – rzu-
tach do kosza, strzałach na bramkę i żon-
glerce piłką, która jak przyznali sędziowie, 
stała na bardzo wysokim poziomie.

Zakończenie imprezy przyśpieszyła po-
goda. Niestety podczas ulewnego desz-
czu, sędzia liczący klasyfikację łączną, nie 
uwzględnił wyników z   piłki nożnej i ogło-
szone na płycie boiska wyniki obejmowały 
tylko 13 z  14 konkurencji. W  imieniu or-
ganizatora, Powiatowego Zrzeszenia LZS 
przepraszamy za pomyłkę. Zgodnie z  du-
chem sportowym, gminy, które otrzymały 
nagrody finansowe, zatrzymają je, a repre-
zentacje, które awansowały po doliczeniu 
piłki nożnej, otrzymają rekompensatę 
i nowe dyplomy.

Dziękujemy wszystkim samorządow-
com, mieszkańcom i  gminnym koordyna-
torom, którzy włożyli dużo pracy w przy-
gotowanie poszczególnych reprezentacji. 
Podziękowania kierujemy również do fir-
my Eco-Team, która ufundowała nagrody 
dla uczestników spartakiady.

PJ

PIŁKA NOŻNA
MIEJSCE 1   
GMINA JANÓW 
Adam Gorzkowski, Adam Chyżyński, 
Jakub Fert, Jakub Grabowski, Bartek 
Nowak, Filip Kubik, Szymon Kot, Bartek 
Sikora

MIEJSCE 2 
GMINA KAMIENICA POLSKA 
Wojciech Kukuła, Kamil Walentek, 
Kacper Walentek, Alex Obodecki, Jan 
Wąśiński, Patryk Koralik, Filip Pyrkosz, 
Grzegorz Adamus, Echemij Noshashhe

MIEJSCE 3 
GMINA KONIECPOL 
Dawid Grzesik, Błażej Raczyński, Kacper 
Druciarz, Jakub Saternus, Nikodem 
Zawisza, Eryk Szczęsny, Filip Ziółkowski, 
Radosław Śmioszek, Szymon Wypart

LEKKOATLETYKA  
BIEG BIATLONOWY MĘŻCZYZN

MIEJSCE 1   
GMINA KONOPISKA 
Bartosz Heppner

MIEJSCE 2 
GMINA KONIECPOL 
Mariusz Bobrowski

MIEJSCE 3 
GMINA JANÓW 
Maciek Ucieklak

PIŁKA SIATKOWA
MIEJSCE 1   
GMINA RĘDZINY
Damian Król, Dawid Piestrzyński, Wiktor 
Powiertowski, Barbara Foina, Zuzanna 
Błędorska, Damian Nocoń

MIEJSCE 2 
GMINA BLACHOWNIA 
Nadia Kożuch, Karolina Katajczak, 
Bartosz Gębuś, Damian Ratajczak, Jakub 
Krawczyk

MIEJSCE 3 
GMINA JANÓW 
Wanessa Stodókiewicz, Martyna 
Chyżyńska, Krzysztof Zasuń, Jarosław 
Veremchuk, Arsemij Puszkaruk

ŻONGLERKA PIŁKĄ
MIEJSCE 1   
GMINA MSTÓW 
Całus Łukasz

MIEJSCE 2 
GMINA KŁOMNICE 
Franc Adrian

MIEJSCE 3 
GMINA KONIECPOL 
Bładziak Jakub

LINA
MIEJSCE 1   
GMINA MYKANÓW 
Justyna Duchowicz, Iza Salmińska, 
Agnieszka Wójcik-Radecka, Jarosław 
Sieńkowski, Artur Rybaniec, Łukasz 
Worwąg

MIEJSCE 2 
GMINA LELÓW 
Zbigniew Gul, Bartłomiej Łuczkie-
wicz, Łukasz Jabłoński, Dorota Palka, 
Anna Gorzelańczyk, Magdalena 
Przychodzka

MIEJSCE 3 
GMINA POCZESNA 
Sitek Justyna, Wypych Jula, Szmaj-
dzińska Renata, Tomza Krzysztof, 
Wypych Tomasz, Szmajdziński 
Roman

STRZAŁY DO BRAMKI
MIEJSCE 1   
GMINA MSTÓW 
Krzysztof Choryłek

MIEJSCE 2 
GMINA KŁOMNICE 
Kazimierz Wilkoszewski

MIEJSCE 3 
GMINA RĘDZINY 
Piotr Kurowski

TENIS STOŁOWY  
MĘŻCZYŹNI 

MIEJSCE 1   
GMINA MYKANÓW 
Krzysztof Juszczyk

MIEJSCE 2 
GMINA BLACHOWNIA 
Sławomir Janus

MIEJSCE 3 
GMINA KONOPISKA 
Jerzy Michalik

RZUTY DO KOSZA 
MIEJSCE 1   
GMINA POCZESNA 
Wiktoria Pietrajczuk

MIEJSCE 2 
GMINA STARCZA 
Dawid Masłoń

MIEJSCE 3 
GMINA MSTÓW 
Jan Derda

LEKKOATLETYKA  
BIEG BIATLONOWY KOBIET

MIEJSCE 1   
GMINA MYKANÓW 
Sonia Rybaniec

MIEJSCE 2 
GMINA PRZYRÓW 
Anna Pękala

MIEJSCE 3 
GMINA POCZESNA 
Weronika Przybylska

RZUT WAŁKIEM
MIEJSCE 1   
GMINA MSTÓW 
Nowakowska Teresa, Adamczyk 
Dorota

MIEJSCE 2 
GMINA KRUSZYNA 
Kuś Nikola, Drogosz Kinga

MIEJSCE 3 
GMINA PRZYRÓW 
Maciąg Agata, Sosnowska Agnieszka

WIELOSKOK
MIEJSCE 1   
GMINA LELÓW 
Karolina Dziura, Daniel Orawiec

MIEJSCE 2 
GMINA KONIECPOL 
Kacper Zyzik, Sonia Shkuratowa

MIEJSCE 3 
GMINA PRZYRÓW 
Viktoria Śmieja, Nestor Sych

WYŚCIG NA NARTACH
MIEJSCE 1   
GMINA MYKANÓW 
Sonia Rybaniec, Jan Rybaniec

MIEJSCE 2 
GMINA STARCZA 
Krzysztof Badora, Tomasz Ziora

MIEJSCE 3 
GMINA KONIECPOL 
Mariusz Bobrowski, Wiktor Kwiecień

TENIS STOŁOWY  
KOBIETY

MIEJSCE 1   
GMINA POCZESNA 
Magdalena Rakowska

MIEJSCE 2 
GMINA KONOPISKA 
Nikola Cesarz

MIEJSCE 3 
GMINA LELÓW 
Halina Wójcik

DZIURAWE WIADRO
MIEJSCE 1   
GMINA PRZYRÓW 
Mirosław Maciąg, Adrianna Dym-
czyk, Beata Biniek, Mirosław Binek

MIEJSCE 2 
GMINA KONOPISKA 
Michał Nowak, Dariusz Szymanek, 
Beata Heppnek-Nowak, Justyna 
Bednarz

MIEJSCE 3 
GMINA STARCZA 
Ada Szwengiel, Magda Badora, Paweł 
Szołtysiak, Błażej Masłoń

54
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29-osobowa delegacja po-
wiatu częstochowskie-
go, na czele ze starostą 
Krzysztofem Smelą, 

wzięła udział w  licznych spotkaniach 
z  miejscowymi radnymi, zapoznała się 
z  działalnością obwodów drogowych, 
wymieniła doświadczenia z  pracowni-
kami tamtejszego starostwa oraz po-
znała wybrane atrakcje turystyczne.

Uroczyste podsumowanie 20-le-
cia partnerstwa odbyło się 7 czerwca 
w  Muzeum Traktorów w  miejscowości 
Uhldingen-Mühlhofen, gdzie władze 
niemieckie zaprosiły również osoby, 
które w przeszłości czynnie włączały się 
we współpracę pomiędzy powiatami.

Wszystkich zgromadzonych powitał 
starosta Lothar Wölfle, który specjalnie 
na tą okazję, przygotował wstęp swoje-
go wystąpienia w języku polskim.

- Moje wizyty w  powiecie często-
chowskim, które odbyłem w ciągu 15 lat 
pracy na stanowisku starosty powiatu 
Jeziora Bodeńskiego, budzą we mnie 
szacunek. Wielokrotnie widziałem szyb-
kość, z  jaką podejmuje się i wdraża nie-
zbędne działania. Chciałbym, żebyśmy 
mogli to zrobić również w  Niemczech. 
Widzimy więc, że możemy się od sie-
bie wiele nauczyć – podkreślił starosta 
Lothar Wölfle. Dynamika wydarzeń na 
świecie sprawiła, że nie mogło zabrak-
nąć odniesień do obecnej sytuacji poli-
tycznej w Europie.

 - Wojna na Ukrainie pokazuje, jak 
ważne jest, aby ludzie ze sobą rozma-
wiali. To kolejny powód, dla którego 
partnerstwo między naszymi dwoma 
powiatami jest tak cenne – dodał staro-
sta Wölfle. 

JUBILEUSZOWA 
WIZYTA  

W POWIECIE 
BODEŃSKIM

Reprezentacja Rady Powiatu Częstochowskiego i pracowników 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie gościła na uroczystych 

obchodach partnerstwa powiatów częstochowskiego i bodeńskiego, 
które odbyły się od 6 do 9 czerwca we Friedrichshafen 

nad Jeziorem Bodeńskim.

W  imieniu polskiej delegacji głos za-
brał starosta Krzysztof Smela.

- Po upływie ponad 20 lat od zawar-
cia porozumienia, z  wielką satysfakcją 
możemy stwierdzić, że współpraca po-
wiatów częstochowskiego i bodeńskie-
go nie tylko przetrwała próbę czasu, ale 
przyniosła obu stronom wiele korzyści 
i  nadal dynamicznie się rozwija. Dzie-
je się tak pomimo znacznej odległości 
dzielącej oba powiaty (1200 km), po-
mimo ich odmiennej specyfiki, historii, 
tradycji, uwarunkowań społeczno-po-
litycznych i  gospodarczych. Nawiąza-
nie i  rozwój tej współpracy nie były-
by możliwe bez silnego przekonania 
o obopólnych korzyściach z niej płyną-
cych i otwartości władz obu powiatów. 
– podkreślił starosta Smela.

Podczas oficjalnego spotkania 
nie mogło zabraknąć wymiany upo-
minków. Strona polska otrzymała 
oryginalny znak wjazdu do powiatu 
bodeńskiego, który jest widoczny 
przy drogach federalnych i  powiato-
wych. Starosta Wölfle otrzymał ob-
raz „Jasna Góra” autorstwa Włady-
sława Ratusińskiego.

W  trakcie zakończenia niemieckiej 
części obchodów, które odbyły się 
w  Gasthof Krone, Członkowie Za-
rządu Powiatu: Krzysztof Smela, Jan 
Miarzyński, Adam Morzyk, Gwidon 
Jelonek, oraz radni Rady Powiatu 
z  Przewodniczącym Andrzejem Kuba-
tem na czele podziękowali za gościnę, 
przygotowanie tak bogatego progra-
mu oraz zaprosili delegację niemiecką 
na rewizytę do Polski. Ze wstępnych 

ustaleń wynika, że goście znad Jeziora 
Bodeńskiego przybędą do powiatu czę-
stochowskiego na początku września 
2022 r.

Region Jeziora Bodeńskiego rozciąga 
się wzdłuż prawie całego północnego 
brzegu Jeziora Bodeńskiego w  Ba-
denii-Wirtembergii. Długość granicy 
zewnętrznej wynosi 217 km, z  czego 
około 56 km stanowi brzeg Jeziora 
Bodeńskiego. W 23 miastach i gminach 
na powierzchni 664,72 km² mieszka 
około 220 tys. osób. Dzięki temu po-
wiat jest stosunkowo gęsto zaludniony. 
Ponadto w  ciągu ostatnich dziesięciu 
lat liczba ludności systematycznie ro-
sła. W  regionie Jeziora Bodeńskiego 
spotykają się cztery kraje: Austria, 
Szwajcaria, Liechtenstein i Niemcy.

Gospodarka jest zdominowana przez 
przemysł i  wytwórczość. Nacisk kła-

dziony jest na inżynierię mechaniczną/
pojazdową, elektrotechnikę, mechani-
kę precyzyjną i optykę oraz technologię 
lotniczą i  kosmiczną. Rękodzieło jest 
również ważnym filarem gospodarki. 
Liczne rankingi i porównania powiatów 
potwierdzają raz po raz: powiat Jeziora 
Bodeńskiego jest jednym z najlepszych 
regionów w  Niemczech pod wzglę-
dem siły gospodarczej, innowacyjno-
ści i  możliwości rozwoju. W  rolnictwie 
dominują uprawy specjalne, takie jak 
uprawa owoców, winorośli i  chmielu. 
Dzięki wysokim walorom rekreacyjnym 
i  pięknym krajobrazom turystyka ma 
również duże znaczenie dla siły gospo-
darczej regionu.

PJ

Siegfired Tann i Andrzej Kubat Oryginalny witacz - trafił do powiatu częstochowskiego
Uczestnicy konferencji 

przed budynkiem starostwa

Muzeum Dorniera

Od lewej strony: Marian Stępień, 
Marianna Dziura, 

Andrzej Kubat, Adam Markowski

Nad Jezioro Bodeńskie trafił obraz 
Władysława Ratusińskiego

Od lewej strony: Siegried Tann, Mieczysław 
Chudzik, Adam Morzyk i Katarzyna Zlotos

Magazyn soli

Nowoczesny system ładowania soli
W  miejscowości Überlingen w 2021 r. 

odbył się State Garden Show
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Stosunkiem głosów: 17  za, 7 wstrzy-
mujących się przy jednym Radnym 
nieobecnym Rada Powiatu po deba-
cie nad Raportem o  stanie powiatu 

za 2021 r. udzieliła wotum zaufania Zarzą-
dowi Powiatu Częstochowskiego.

Rada  udzieliła również absolutorium Za-
rządowi Powiatu z tytułu wykonania budże-
tu powiatu za 2021 r. Stosunkiem głosów: 
17   za, 7   wstrzymujących się przy jednym 
Radnym nieobecnym.

Głosowania poprzedziła żywa dysku-
sja, w  której głos zabrali przedstawiciele 
wszystkich klubów Radnych. Bardzo waż-
nym elementem dyskusji była jej meryto-
ryczność.

Wyniki głosowań potwierdzają właści-
wość drogi obranej przez Zarząd Powiatu 
Częstochowskiego ze starostą Krzyszto-
fem Smelą na czele. Otrzymanie wotum za-
ufania oraz absolutorium jeszcze bardziej 
potwierdza dobre zmiany, które dostrzega-
ją przede wszystkim mieszkańcy. Moderni-
zacja dróg powiatowych, realizacja powia-
towej komunikacji autobusowej, scalenia, 
zdrowotne programy profilaktyczne czy 
inwestycje w bazę dydaktyczną szkół zarzą-
dzanych przez Powiat. To tylko pojedyncze 
przykłady wielu działań mających realny 
wpływ na poprawę, jakości życia mieszkań-
ców.  Niewątpliwie powiat częstochowski 
z roku na rok zmienia się na lepsze. 

- Taka instytucja, jak Powiat jest po to 
żeby działać dla człowieka, pomagać, ob-
sługiwać i robić to, co może w ramach kom-
petencji. Powiat to nie jakiś enigmatyczny 
twór administracyjny tylko ludzie, nasze 
mieszkanki i  mieszkańcy i  to z  troską o  ich 
byt i  lepsze jutro realizowane są wszystkie 
podejmowane przez nas działania. Dziękuję 
za dzisiejszy wyraz zaufania i  umocnienie 
nas, jako Zarządu w  podejmowanych de-
cyzjach. Pracujemy dalej, czasy nie są naj-
łatwiejsze, a  do zrobienia jest jeszcze wie-
le – podsumował Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela.

MDz

Zarząd Powiatu otrzymał 
absolutorium i wotum zaufania

W   spotkaniu uczestniczyli Staro-
sta Częstochowski Krzysztof 
Smela, wicestarosta Jan Mia-
rzyński oraz ze strony zarządu 

województwa śląskiego, Beata Białowąs 
i  Beata Kocik, wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Śląskiego.

Scalanie gruntów obejmie dwa obiek-
ty: Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów 
(powierzchnia gruntów 1529 ha) i  Baby, 
Jacków, Widzówek gmina Kruszyna (po-
wierzchnia gruntów 1898 ha).

Planowane działania obejmą poprawę 
struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 

wydzielenie i  urządzenie funkcjonalnej sie-
ci dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
i  leśnych oraz zabudowań gospodarczych, 
gruntowna konserwacja rowów melioracji 
szczegółowej.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą 
nr 815/334/VI/2022 z dnia 18 maja 2022 r. 
zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych 
do współfinansowania operacji typu „Sca-
lanie gruntów” w  ramach poddziałania 
„Wsparcie na inwestycje związane z  roz-
wojem, modernizacją i  dostosowywaniem 
rolnictwa i  leśnictwa” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (PROW 2014-2020) współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW).

PJ

POWIAT POZYSKAŁ 
36,5 MLN ZŁ 

NA SCALENIA
W Sali Błękitnej śląskiego urzędu  

marszałkowskiego miało miejsce oficjalne  
przekazanie umów na scalenie gruntów rolnych.

W   skład delegacji ukraińskiej 
weszli Dymitri Samuliak Wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Kołomyjskiego wraz z  radnym 

Ivanem Bożowskim. Celem wizyty naszych 
ukraińskich przyjaciół w  Polsce jest odwie-
dzenie partnerskich samorządów wspierają-
cych Ukrainę w tym trudnym czasie. Z Czę-
stochowy udali się do Zduńskiej Woli oraz 
Bartoszyc.

Omówione zostały kwestie dotyczące 
dotychczasowej pomocy humanitarnej pły-
nącej z  naszego powiatu, a  także organiza-
cji przyszłych transportów. Polską stronę 
reprezentował  Grzegorz Dyner,  Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Częstochow-
skiego wraz z  Anettą Ujmą, Naczelnikiem 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Anną 

Dziewior, Zastępcą Naczelnika Wydziału 
Edukacji Zdrowia, Kultury i Promocji Powia-
tu Częstochowskiego.

Przewodniczący  Grzegorz Dyner  po-
zostaje w  stałym kontakcie z  powiatem 
kołomyjskim. Osobiście udawał się bezpo-
średnio na Ukrainę. Cały czas pozostaje 
zaangażowany w  organizowanie pomocy 
w ramach samorządu powiatu częstochow-
skiego, jak i  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Konopiskach, której członkowie wraz 
z  lokalną społecznością od początku wojny 
zajmują się przygotowywaniem pomocy za-
równo tej wysyłanej na Ukrainę, jak i  tu na 
miejscu dla przybyłych uchodźców.

W  wywiadzie udzielanym dla  Często-
chowskich Wieści Powiatowych (130 nu-
mer)  wiceprzewodniczący  Dyner  zapytany 

czy będzie kontynuował swoją pomoc dla 
Ukrainy odpowiedział następująco: Oczy-
wiście, że tak, dopóki sytuacja będzie tego 
wymagała, jestem w  stałej gotowości. Kon-
tynuujemy organizowanie środków, warto 
tu podkreślić zaangażowanie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Konopiskach. Cały trans-
port nie był możliwy bez pomocy firmy 
Miedzińscy, która udostępniła nam samo-
chód. Pomoc jest potrzebna z  racji trwania 
konfliktu, ale po jego zakończeniu będą po-
trzebowali naszej pomocy przy odbudowie 
kraju. Jesteśmy na to gotowi i nie zostawimy 
naszych ukraińskich przyjaciół samych.

Strona ukraińska na ręce Grzegorza Dy-
nera przekazała podziękowania w  imieniu 
wszystkich obrońców Ukrainy. 

MDz

Delegacja z Powiatu  
Kołomyjskiego

Na początku czerwca Powiat  
Częstochowski odwiedzili przedstawiciele 

 partnerskiego Powiatu Kołomyjskiego.

Laureaci nagrody 
„Za zasługi dla powiatu”

26 lutego poznaliśmy laureatów najważniejszych nagród 
powiatowych. Chcąc przybliżyć, osoby i organizacje, które mają

duży wkład w rozwój naszego powiatu, kontynuujemy cykl 
wywiadów ze zwycięzcami poszczególnych kategorii. 

W 131 numerze, laureat w kategorii Kultura, 
Teatr Dratwa z Kłomnic.

Patryk Jeziak: Proszę przybliżyć naszym 
Czytelnikom osoby tworzące Teatr 
Dratwa.
Teatr Dratwa: Grupę tworzą ludzie, którzy 
naprawdę kochają teatr, od dzieciństwa 
zainteresowani teatrem, scenografią 
czy różnymi kreacjami aktorów. Hobby 
przekształciło się w pracę, nie tylko nad 
swoim rozwojem, ale również nad innymi 
osobami, które tworzyły i  nadal tworzą 
„naszą Dratwę”. Mimo pandemii i  innych 
przeciwności losu, nie zmieniliśmy swo-
jej pozycji oraz tego co chcemy nadal 
tworzyć. Teatr to ludzie, wspaniali człon-
kowie o  wielu ukrytych talentach. Ak-
torskich, plastycznych, dubbingowych, 
tanecznych. Nie czujemy się amatorami 
w  tym co tworzymy, zgrany zespół to 
podstawa wyśmienitych spektakli.

PJ: Co uważacie za największy sukces  
w karierze scenicznej?
Teatr Dratwa: Najważniejszym sukce-
sem, to uznanie wśród publiczności, która 
chętnie nas ogląda. Czy stacjonarnie czy 
online, zawsze jesteśmy dla naszej wspa-
niałej widowni. Nagrody nagrodami, ale 
największą nagrodą są owacje na stojąco. 
Radość przynoszą nam również uznania 
różnych jury, między innymi Statuetka 
Starosty Częstochowskiego, za zasługi 
dla powiatu w kategorii Edukacja i Kultu-
ra, nagroda w  konkursie ŁÓPTA w  Łodzi, 
za spektakl Pchła Szachrajka, przywieźli-
śmy za ten spektakl, aż dwie nagrody, ze-
społową, jak i za najlepszą damską kreacje 
aktorską. Oraz wiele innych nagród za co 
bardzo jesteśmy wdzięczni, że doceniono 
nas jako aktorów.

PJ: Jak zmieniła się rola teatru na prze-
strzeni lat?
Teatr Dratwa: Przede wszystkim nikt 
już nas nie postrzega jako amatorskiego 
teatru, stajemy się dorośli. Rozwijamy 
się, angażujemy się w  różne wydarzenia 
kulturalne, a i nasze wydarzenia na prze-
strzeni lat, liczą się w środowisku nie tyl-
ko lokalnym.

PJ: Jakie plany na 2022 rok ma  Teatr 
Dratwa?
Teatr Dratwa: Ruszyliśmy z  projektem 
Dratwa Junior, pracujemy nad nowymi 
spektaklami, ale nie możemy za dużo 
zdradzić. Lubimy zaskakiwać naszych wi-
dzów, dotychczas nam się to udawało.

PJ: Dziękuję za rozmowę i życzymy wielu 
sukcesów!

8 9
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„Wiosenny zachwyt”
Czyżby wiosna już nadeszła?

Spoglądam z ukrycia,
wszystko wokół się zieleni

i budzi do życia.

Pierwsze pąki drobnych kwiatów
wiankiem bielą drzewa,

wśród zieleni młodych listków
skowroneczek śpiewa.

Wszystko dźwięczy, że aż miło
robi się na duszy.

To przyroda gra na harfie,
więc nadstawmy uszy.

Biały bocian gdzieś klekocze
rubinowym dziobem,

naprawiając wielkie gniazdo
misternym sposobem.

A w olchowym zagajniku
żuraw - zwiastun wiosny,

też z zarośli nas pozdrawia
okrzykiem radosnym.

Jerzyk - zwinny zuch przestworzy
tańcząc w ptasim locie,

pogwizduje na gawrona,
co przysiadł na płocie.

Trele ptaków, zapach trawy,
upojenia chwile.

A dla oka miły widok,
bo już są żonkile.

Tu stokrotka jak gwiazdeczka,
obok hiacynt błyśnie,

zaś zawilec, ten nieśmiały
na słoneczku przyśnie.

Tulipany chylą głowy,
tu szafirek mały,

szafran zwany też krokusem
kwitnie jak zuchwały.

Szumi wietrzyk w takt muzyki,
co serca raduje,

drobny deszczyk w pierwszym słońcu
tęczę już maluje.

Jaki kunszt to! Artyzm wielki!
Wiosna jest już z nami.

Wtapiam się w ten świeży woal,
myląc jawę ze snami.

Chłonę wszystko tak łapczywie,
bez opamiętania.

Tylko wiosną moi mili
są takie doznania.

Emilia Musielińska

„Wiosenne odbiory”
Barwne kwiaty świeża trawa

jakby pędzlem malowana
a obłoki te na niebie

myślą jakby skropić ciebie

znów radośnie staw się śmieje
on muzykę swoją gra

ty poezję dziś napiszesz
bo historię stworzę ja

 
tu w ogrodzie piękny motyl

jak do tańca prosi mnie
a skowronek wciąż ogłasza

że na świecie wiosna wre

ja do słońca twarz wystawiam
chłonąc ciepło – dobrze mi

tylko Nestor z Ukrainy
smutno patrzy w wiosny dni

Maja Suchecka

Jury w składzie:
- Jolanta Walaszczyk – nauczyciel języka 

polskiego, egzaminator maturalny
- Ryszard Sidorkiewicz – nauczyciel języ-

ka polskiego, poeta

W kategorii wiekowej V – VIII klasa 
Szkoły Podstawowej  
Komisja przyznała:

I miejsce – Emilia Musielińska, kl. V,  
Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Zawadzie, tytuł wiersza: 
„Wiosenny zachwyt”

II miejsce – Maja Suchecka, kl. VII, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, 
tytuł wiersza „Wiosenne odbiory”

III miejsce – Iga Nowakowska, kl. VII, 
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielo-
nej, tytuł wiersza „Sonet wiosenny”

oraz wyróżnienia dla:
1. Maja Janusiak, kl. VII, Szkoła Podsta-

wowa im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczy-
cach, tytuł wiersza: „Moc wiosny”

2. Maja Grabowska, kl. VII, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Janowie, tytuł 
wiersza „Wiosna!”

3. Alicja Walentek, kl. VII, Szkoła Podsta-
wowa w Kamienicy Polskiej, 
 tytuł wiersza: „Tęsknota”

4. Anna Konieczna, kl. VII, Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Woli Mokrze-
skiej, tytuł wiersza: „Wiosna”

5. Maja Mazurkiewicz, kl. VIII, Szkoła 
Podstawowa w Mstowie, tytuł wiersza: 
„Wiosna”

6. Nikola Klekot, kl. VIII, Szkoła Podsta-
wowa Fundacji Elementarz w Jackowie, 
tytuł wiersza: „Wiosna To…”

7. Lena Sękowska, kl. VIII, Szkoła Podsta-
wowa w Mykanowie

8. Oliwier Kolmas, kl. VIII, Szkoła Podsta-
wowa im. M. Konopnickiej w Koninie, 
Rudniki, tytuł wiersza: „Wiosna”

9. Aleksander Kaczmarek, kl. VII, Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowie Zielonej, 
tytuł wiersza: „Wiosna”

10. Emilia Rutkowska, kl. VI, Szkoła 
Podstawowa im. W. Broniewskiego 
w Dąbrowie Zielonej, tytuł wiersza: 
„Gdzie ta wiosna?”

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego
„WIOSENNE RYMOWANIE” 

pod patronatem Starosty Częstochowskiego 
Krzysztofa Smeli

2 czerwca 2022 r. Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów 
konkursu poetyckiego. 

Nadesłano 42 wiersze – 40 wierszy ze szkół podstawowych, 
2 wiersze ze szkoły średniej.

 ,,Sonet wiosenny’’ 
    

Wiosenne słońce  
śniegi zimy topi srogiej.

Krokusów, przebiśniegów  
pokazując oblicze.                  

                                                                            
Budzi do życia roślin moc,  

że ich nie zliczę.                                                                      
Wiosna to czas początku 

i aury błogiej.
Ptactwo gniazda wije, 

rodziny zakłada.                 
                                                                          

W ogrodzie pszczoła z trzmielem 
prędko się uwija.                                                      

Z zachwytem w oczach śledzę 
lot cudnego motyla.                                                             

Widząc świat tak piękny 
smucić się nie wypada.

Wiosno, tyś nadzieją 
i początkiem nowego.                                                 

Rozkwitnij w naszych sercach 
i umysłach naszych.                                                                  

Niechaj ten rok nam przyniesie 
dużo dobrego.

Troski i zmartwienia
 wnet mniejsze się stają.                                                               

To co złe i trudne 
jak roztopy zginie.                                                                                     

Dajesz nadzieję, 
że gorsze chwile mijają.

Iga Nowakowska

W kategorii wiekowej I – V klasa  
Szkoły Ponadpodstawowej  

Komisja przyznała:
I miejsce – brak
II miejsce – brak
III miejsce – brak

oraz wyróżnienia dla:
1. Wiktoria Daros, kl. II, Liceum Ogólno-

kształcące w Kamienicy Polskiej,  
tytuł wiersza: „Wiosenka”

2. Anna Górniak, kl. I, Liceum Ogólno-
kształcące w Kamienicy Polskiej,  
tytuł wiersza: „Najpiękniejsza z pór”

Przedtawiamy debiuty nagrodzonych 
utworów!

PJ

12 
czerwca 2022 roku odbył się 
uroczysty jubileusz stulecia 
jednostki OSP Stary Kocin po-
łączony z prezentacją i poświę-

ceniem samochodu ratowniczo-gaśniczego 
Renault D15.

Jednostka OSP Stary Kocin została od-
znaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP 
oraz Złotym Medalem Za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego.

Symbolicznego przekazania nowego sa-

mochodu ratowniczo-gaśniczego dokonali: 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP Krzysztof Smela, Radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego Stanisław Gmi-
truk, Przewodniczący Rady Gminy My-
kanów Włodzimierz Cichoń, Wójt Gminy 
Mykanów Dariusz Pomada i  Zastępca Ko-
mendanta PSP w  Częstochowie brygadier 
Paweł Froch.

PJ
Foto, OSP Stary Kocin

OSP Stary Kocin świętowała  100-lecie

Wieści 
z gmin

29 
maja 2022 r. 
Piknik Rodzin-
ny z okazji Dnia 
Matki i  Dziecka 

odbył się w murach Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Lelowie. 
W tym dniu zostały uroczyście 
wręczone statuetki dla laure-
atów oraz dyplomy i  nagrody 
dla wyróżnionych uczestników 
IX Festiwalu Artystycznego 
Dzieci i  Młodzieży Gminy Le-
lów oraz Gmin sąsiadujących. 
Grono tegorocznych uczest-

ników Festiwalu zostało powiększone o  na-
szych przyjaciół z Ukrainy.

Laureaci festiwalu odebrali nagrody z rąk 
Radnej Powiatu Częstochowskiego Marian-
ny Dziury, instruktor ds. muzyki z  Regio-
nalnego Ośrodka Kultury w  Częstochowie 
Karoliny Mrugalskiej, Wójta Gminy Lelów 
Krzysztofa Molendy oraz Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w  Lelowie Ewy Mo-
lendy.  Statuetki, którymi nagrodzono lau-
reatów IX Festiwalu Artystycznego zostały 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe  
w  Częstochowie, Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Częstochowie oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Lelowie. 

Piknik Rodzinny w Lelowie

czerwiec 2022/131czerwiec 2022/13110
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Wieści 
z gmin

V Powiatowy Konkurs 
Wiedzy i Umiejętności 
„Jestem Bezpieczny”

W   tym roku konkurs odbył się 
w formie zdalnej na platformie 
Microsoft TEAMS. Organizacji 
tego przedsięwzięcia po raz ko-

lejny podjęli się wspólnie: Szkoła Podstawo-
wa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie oraz 
Gmina Mstów. Koordynatorem konkursu od 
początku jest Justyna Klimczak.

Do udziału zgłosiło się   135 uczestników 
z 45 szkół, z terenu powiatów: częstochow-
skiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mysz-
kowskiego i  pszczyńskiego oraz miast Czę-
stochowy i  Katowic.  Organizatorów cieszy 
tak ogromne zainteresowanie konkursem. 
Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom wiedzy. Niejednokrotnie o wyższym 
miejscu decydowała różnica zaledwie jed-
nego punktu.

Konkurs składał się z trzech części:
- Pierwsza to test zawierają-

cy pytania jednokrotnego wyboru. 
- Drugą część stanowiły pytania wy-
magające od uczestników dłuższej od-
powiedzi, które odnosiły się do kon-
kretnych umiejętności ratowniczych.  
- Natomiast trzecia część to już losowo wy-
brane pytania. W tej części uczniowie udzie-

lali odpowiedzi ustnie.    Zmaganiom drużyn 
bacznie przyglądała się wieloosobowa 
komisja konkursowa, której pracami prze-
wodniczył mł. bryg. mgr  Kamil Dzwonnik, 
Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP 
w Częstochowie.

Ostateczna klasyfikacja medalowa:
 ● I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Łojkach (opiekun 
Magdalena Tyszko-Warzecha)

 ● II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej 
(opiekun Mariola Żurakowska)

 ● III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Jana Pawła II w Kłobucku (opiekunowie: 
Izabela Śledziona, Magdalena Klecha-Ja-
błońska).

Wśród przedstawicieli współorganiza-
torów obok licznie przybyłych parlamen-
tarzystów, samorządowców, służb mundu-
rowych i  przedstawicieli władz centralnych 
była delegacja Powiatu Częstochowskiego 
Anna Dziewior, Zastępca Naczelnika Wy-
działu Edukacji Zdrowia, Sportu, Kultury 
i Promocji Powiatu Częstochowskiego wraz 

z  Patrykiem Woźnicą, Kierownikiem Refe-
ratu ds. techniczno-organizacyjnych. Patryk 
Woźnica  od lat związany jest z  mstowskim 
samorządem gdzie pełni funkcję Radnego 
Gminy Mstów.

Jak podkreślili przedstawiciele Powiatu 
Częstochowskiego  Anna Dziewior  i  Patryk 
Woźnica, idea przyświecająca realizacji 
konkursu jest bardzo ważna. Kształtowa-
nie świadomości najmłodszych w  tak przy-
stępnej formie stanowi jedną z  lepszych 
metod prewencji zdarzeń niebezpiecznych. 
Uczestnicy nie tylko integrują się i  uczą 
zdrowej rywalizacji, ale przede wszystkim 
zdobywają bardzo wartościową i  praktycz-
ną wiedzę. Może wśród dzisiejszych uczest-
ników są przyszli funkcjonariusze straży po-
żarnej lub policji, którzy w przyszłości będą 
strzec bezpieczeństwa publicznego. Powiat 
Częstochowski już kolejny   raz wsparł tą 
ważną i wartościową ze społecznego punk-
tu widzenia inicjatywę.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich 
uczestników oraz gospodarza Gminy 
Mstów.

MDZ
Fot. Adam Równiak, UG Mstów

Jura ROK Festiwal 
29 maja na koniecpolskim rynku odbyło się regionalne święto 

folkloru. Gospodarzem wydarzenia, które od sześciu lat organizuje 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, było Miasto i Gmina 
Koniecpol. 

Po barwnym korowodzie i  oficjalnym otwarciu Festiwalu wystą-
piła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Koniecpol pod batutą Macieja 
Piątka-Czarneckiego oraz Częstochowski Teatr Tańca prowadzo-
ny przez reżysera, choreografa i  scenarzystę Włodzimierza Kucę. 
W panelu folklorystycznym wystąpili: Zespół Folklorystyczny „Turo-
wianie” reprezentujący Gminę Olsztyn, Zespół Taneczny „Seniorit-
ki” i Zespół Śpiewaczy „Klepisko” z Gminy Kłomnice, Zespół Śpiewa-
czy „Mstowianki”, Zespół wokalny „Ale! Babki” z  Gminy Kruszyna, 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kłobucka. Gminę Poczesna reprezen-
tował Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”, który zakończył pre-
zentacje zespołów gmin partnerskich.

Jednocześnie z  występami na rynku, w  koniecpolskim Domu 
Kultury odbyły się prezentacje i rozstrzygnięcie Konkursu Legend, 
Baśni, Podań „Legend Jury”. Laureatami Konkursu zostali: GRAND 
PRIX - Zdzisław Adamczyk z gminy Niegowa, I miejsce - Adam Ja-
kubczak z  gminy Mstów, II miejsce - Stanisław Kałkus z  Olsztyna, 

III miejsce - Katarzyna Jermacz z  Dzibic. Wyróżnienia otrzymali: 
Tomasz Krzypkowski z Częstochowy i Witold Leśniak z Zawiercia.

Na festiwalowej scenie wręczono również nagrody laureatom 
dwóch konkursów plastycznych: dla dzieci „Jura oczami dziecka 
w  odsłonach czterech pór roku” oraz Jurajskiego Konkursu Pla-
stycznego dla młodzieży i  dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, 
podań”.

Recytowali Poezję  
Niemieckojęzyczną

19 maja, w  ramach obchodów Jubileuszu 20-lecia 
Częstochowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia 
Nauczycieli Języka Niemieckiego, odbyła się XIII edycja 
Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Nie-
mieckojęzycznej dla uczniów szkół podstawowych.

Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach 
wiekowych. Laureatami zostali :

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
I miejsce – Martyna Wylon
Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy, opiekun 
mgr Anna Maniura.

Uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
I miejsce – Igor Żuk
Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy, opiekun 
mgr Anna Maniura.

Uczniowie klasy VII -  VIII szkoły podstawowej
I miejsce – Kamila Jagusiak
Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie, opiekun mgr 
Anna Machura.
II miejsce – Julia Czapla
Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie, opiekun mgr 
Marta Kowalska.
III miejsce – Maja Martałek
Szkoła Podstawowa w Olsztynie, opiekun mgr Anita Or-
likowska. 

Wyróżnienia otrzymali :
• Anna Stawicka i Dominik Gładysz ze Szkoły Podsta-

wowej nr 42 w Częstochowie – opiekun mgr Monika 
Marczyk,

• Emilian Kurpiński - Szkoła Podstawowa nr 52 w Czę-
stochowie – opiekun mgr Lena Rudolf,

• Matylda Stępień i Urszula Wilk ze Szkoły Podstawo-
wej w Olsztynie - opiekun mgr Anita Orlikowska.

„Bliżej Ekologii” 
w Starczy

31 maja poznaliśmy laureatów XX Po-
wiatowego Konkursu Ekologicznego „Bli-
żej Ekologii” pod Patronatem Starosty 
Częstochowskiego Krzysztofa Smeli. 

Po wyrównanej walce najlepsza oka-

zała się reprezentacja szkoły z  Poczesnej 
w składzie Adrianna Niewiadomska, Kinga 
Lompa, Barbara Górecka, drugie miejsce 
zajęła SP w Starczy - Aleksandra Filipczyk, 
Wiktoria Godula, Oliwia Ziora. Podium 
uzupełniła SP w  Konopiskach - Kinga 
Stępniak, Maja Kasińska, Natalia Kocik. 
Czwarte miejsce zajęła SP z Nierady.

Gratulacje uczestnikom i  nauczycielom 
przygotowującym do konkursu złożyli 

m.in., Przewodniczący Rady Powiatu An-
drzej Kubat i  Zastępca Naczelnika Wy-
działu Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu 
i Promocji Powiatu Anna Dziewior.

Nagrody zostały ufundowane przez: 
Starostwo Powiatowe w  Częstochowie, 
Bractwo Kuźnic, Centrum Edukacji Oby-
watelskiej. Konkurs wsparł również Urząd 
Gminy w Starczy.

Wieści 
z gmin
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O   pomoc będą mogli starać się 
rolnicy posiadający gospodar-
stwo obejmujące co najmniej 
1 hektar użytków rolnych lub 

nieruchomość służącą do prowadzenia 
produkcji w  zakresie działów specjal-
nych produkcji rolnej. Wielkość ekono-
miczna takiego gospodarstwa musi być 
mniejsza niż 13 tys. euro. 

Osoby, które chcą skorzystać z  tego 
wsparcia, mogą być ubezpieczone 
w  KRUS-ie, jak i  w  ZUS-ie. Nie ma rów-
nież zakazu jednoczesnego prowadzenia 
działalności gospodarczej lub pracy na 
etacie. Istotne jest, by dochód lub przy-
chód z działalności rolniczej stanowił co 
najmniej 25 proc. całości dochodów lub 
przychodów. 

Należy także pamiętać, że o  to do-

finasowanie nie mogą ubiegać się be-
neficjenci następujących programów 
wsparcia: „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”, „Różnicowanie w  kierunku 
działalności nierolniczej”, „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętych 
PROW 2007-2013, a  także „Moderni-
zacja gospodarstw rolnych”, „Premie na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, 
„Premie dla młodych rolników” w  ra-
mach PROW 2014-2020.

Na restrukturyzację małego gospo-
darstwa można otrzymać 60 tys. zł. 
Kwota ta zostanie wypłacona w  dwóch 
ratach –  80 proc. rolnik dostanie po 
spełnieniu warunków określonych w de-
cyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc. po 
poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w  całości należy przezna-
czyć na prowadzoną w  gospodarstwie 
działalność rolniczą lub przygotowanie 
do sprzedaży produktów rolnych wy-
twarzanych w  gospodarstwie. Co naj-
mniej 80 proc. kwoty musi być wydane 
na środki trwałe m.in. na: zakup nowych 
maszyn rolniczych, urządzeń i  wyposa-
żenia oraz na budowę, przebudowę lub 
remont budynków służących produkcji 
rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub 
stad podstawowych; zakładanie sadów 
albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski do 14 lipca 2022 r. moż-
na składać w  oddziałach regionalnych 
Agencji – osobiście, przesyłką rejestro-
waną, nadaną w  placówce Poczty Pol-
skiej lub elektronicznie za pośrednic-
twem skrzynki podawczej ePUAP.

RESTRUKTURYZACJA 
MAŁYCH GOSPODARSTW

Można ubiegać się o 60 tys. zł bezzwrotnej premii na restrukturyzację 
małych gospodarstw. Dziesiąty już nabór wniosków o tę formę wsparcia  

z budżetu PROW potrwa do 14 lipca 2022 r.

Ogrodnicy z  powiatu czę-
stochowskiego w  związku 
z  ogromnym wzrostem cen 
opału proszą Zarząd ŚIR o wy-

stąpienie do kompetentnych instytucji 
w  sprawie dopuszczenia do sprzedaży 
przez kopalnie tańszego miału również 
ogrodnikom nie posiadającym pieców 
powyżej 1 MW.
Ceny obecnie dostępnego opału stoso-
wanego do ogrzewania szklarni i  tuneli 
foliowych, są bardzo wysokie. Może to 
doprowadzić do załamania produkcji 
ogrodniczej oraz zniszczenia infrastruk-
tury produkcyjnej, tj. załamania nie-
ogrzewanych szklarni i  tuneli zimą pod 

ciężarem śniegu. Musimy temu zapobiec 
i  wcześniej wypracować mechanizm 
ochronny dla produkcji ogrodniczej (wa-
rzywa, kwiaty) np. dotacje do opału sto-
sowanego w działach specjalnych. Należy 
zagwarantować ogrodnikom dostęp do 
szerokiego asortymentu opału po rozsąd-
nych cenach. Jest to istotne przy plano-
waniu produkcji i  utrzymaniu płynności 

finansowej gospodarstw i dla zachowania 
bezpieczeństwa finansowego rodzin.
Ogrodnicy domagają się od rządu dzia-
łań zaradczych. Jeśli państwo im natych-
miast nie pomoże, w niedługim czasie na-
leży spodziewać się ogłoszeń upadłości 
wielu gospodarstw.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR

Powiatu Częstochowskiego
Renata Szczurek

oraz
Delegat z Gminy Kłomnice

Sławomir Kipigroch
Delegat z Gminy Mykanów

Piotr Merc

Działania Rady Powiatowej Śląskiej Izby 
Rolniczej Powiatu Częstochowskiego 

w sprawie opału do ogrzewania szklarni i tuneli 
foliowych do produkcji ogrodniczej.

Wieści dla

rolników

czerwiec 2022/13114
LETNIE PROPOZYCJE Z GMIN
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Szalejąca inflacja skutecznie drenuje domowe budżety, wzrost cen nie pomi-
nął wyjazdów wakacyjnych. Rekordowo drogie paliwo również nie pomaga. 
Wszystko wskazuje na to, że będzie tylko drożej. Koszt wyjazdu dla 4 osobo-
wej rodziny na 5 do 7 dni bez względu na to czy obierzemy kierunek krajowy 

czy zagraniczny, wyjazd na własną rękę czy też zorganizowany wyniesie nas z pewno-
ścią ponad kilka tysięcy złotych. Rząd nie dostrzega problemu inflacji, w końcu wyż-
sza inflacja to wyższe dochody budżetowe. Obywatel musi radzić sobie sam. Droży-
zna codziennego życia jest już bardzo mocno odczuwalna, w niektórych przypadkach 
rodziny będą musiały skupić się na dopięciu budżetu od pierwszego do pierwszego 
zapominając o wydatkach na rzeczy mniej konieczne.
Warto jednak odpocząć i zmienić, choć na chwilę otocznie. W tym celu nie musimy 
nadwyrężać naszego portfela. Wakacje możemy spędzić w  powiecie częstochow-
skim, decydując się na jednodniowe lub weekendowe wycieczki.
W tym artykule podpowiemy Wam, jaki kierunek obrać, żeby bawić się dobrze, a przy 
okazji zwiększyć swoją wiedzę o naszej małej ojczyźnie i nie martwić się pieniędzmi. 

Anna Dziewior
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji
Powiatu

Dzień Dziecka w  Polsce, podob-
nie jak i w krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej obchodzony 
jest 1  czerwca. W  innych kra-

jach świętowany jest jednak w  różnych 
terminach, zgodnie z  uchwałą Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ, które w  swo-
jej rezolucji uznało, że każde państwo 
może organizować obchody Dnia Dziec-
ka w terminie, który uzna za właściwy. 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 
ustanowiono  20 listopada 1954 roku. 
Miało to być święto upowszechniające 
wiedzę o prawach dziecka oraz promu-
jące działania na rzecz ich pomyślnego 
rozwoju.

Pierwsze wzmianki o Dniu Dziecka po-
jawiały się jednak już znacznie wcześniej 
- ponad 100 lat temu. W 1924 roku obra-
dująca w Genewie Liga Narodów przyjęła 
Deklarację Praw Dziecka, w  której pod-
kreślono, że każde dziecko ma prawo do 
normalnego rozwoju i opieki, a „ludzkość 
powinna dać dziecku wszystko, co posia-
da najlepszego”. Jednak Międzynarodo-
wy Dzień Dziecka został ustanowiony 
dopiero 30 lat później. 

Dzień Dziecka w  Polsce świętowany 
jest już prawie 100 lat. Od 1929 roku ob-
chodzono go 22 września. Tego dnia dzie-
ci zwolnione były z zajęć szkolnych, a po 
mszach odbywały się w  szkołach akade-
mie, a następnie zabawy, w których trak-
cie rozdawano słodycze.

Po zakończeniu II wojny światowej 
komunistyczne władze Polski i  innych 
krajów bloku wschodniego postanowi-
ły świętować Dzień Dziecka 1 czerwca, 
odcinając się od daty 
Międzynarodowego 
Dnia Dziecka (20 
listopada), co było 
podyktowane pa-
nującą wówczas 
ideologią walki 
z  kapitalizmem. 
Z  czasem jednak 
polityka zeszła na 
dalszy plan i  dziś 
święto to ma pięk-
ny, wesoły i  ro-
dzinny charakter. 

Warto także 
wspomnieć, że od 
1994 roku w  Dniu 
Dziecka w  Polsce obraduje 
Sejm Dzieci i  Młodzieży. Za przykładem 
Polski poszły inne kraje i  „dziecięce” 
parlamenty są także w Wielkiej Brytanii, 
Portugalii, Francji.

Dzieci obchodzą swoje święto we 
wszystkich krajach na świecie. W niektó-
rych państwach  obchody Dnia Dziecka 
powiązane są z  innymi uroczystościami, 
więc przypadają w  innym terminie niż 
w Polsce. .

•  We Francji i  we Włoszech  Dzień 
Dziecka obchodzony jest 6 stycz-
nia. W obu krajach dzieci otrzymują od 
rodziców symboliczne prezenty upa-
miętniające  dary, które Jezus otrzy-
mał od Trzech Króli. 

 
• W  Niemczech Dzień Dziecka ob-

chodzi się dwukrotnie: 20 września  
i 1 czerwca. W RFN dzień ten przypa-
dał na 20 września, a w NRD 1 czerw-

ca. Co prawda, po zjed-
noczeniu Niemiec 

oficjalne obchody 
Dnia Dziecka 
przypadają we 
wrześniu, jednak 
wiele rodzin ob-
chodzi to święto 
także w czerwcu. 
 
• W  Wielkiej 
Brytanii i  USA 
Dzień Dziec-
ka jest świętem 

ruchomym. Na 
Wyspach świę-

to  przypada w  drugą 
niedzielę maja, natomiast 

w  Stanach Zjednoczonych w  drugą 
niedzielę czerwca. 

 
• W  Turcji Dzień Dziecka obchodzony 

jest 23 kwietnia  – dzieci tańczą, śpie-
wają i puszczają latawce, ubrane w na-
rodowe stroje

 
• W  Japonii Dzień  Dziecka przypada  5 

maja.  Ale  świętują wówczas tylko 
chłopcy. Ojcowie robią z  synami flagi 
w kształcie karpia (symbol siły i odwa-
gi) i wieszają je na drzwiach. Japońskie 

1 czerwca 
Dzień Dziecka

Jak co roku czerwiec rozpoczynamy 
Międzynarodowym Dniem Dziecka. 

Ten piękny dzień to święto dzieci na całym świecie.

dziewczynki mają swój dzień 3 marca, 
kiedy to przygotowują wystawy lalek 
w tradycyjnych strojach i piją specjal-
ny napój ryżowy.

 
• W  Paragwaju Dzień Dziecka obcho-

dzony jest 16 sierpnia i ma szczególny, 
podniosły charakter, a  beztroska za-
bawa przeplata się z  zadumą. W  tym 
dniu wspomina się krwawą bitwę pod 
Acosta Nu (1869), w  której zginę-
ła połowa mieszkańców Paragwaju, 
w tym 3500 dzieci.

Dzień Dziecka jest  świętem... dzieci, 
dlatego powinniśmy  dawać im to, czego 
na co dzień najbardziej im brakuje, czyli 
nasz czas i dużo uśmiechu. Uczmy się od 
naszych pociech spontaniczności, otwar-
tości, szczerości, spędzajmy z  naszymi 
dziećmi nie tylko tego dnia jak najwię-
cej czasu, być może okaże się, że jest to 
najwspanialsza „rzecz”, którą możemy 
im podarować. „…Czas to miłość”, a tego 
nie da się przeliczyć na żadne materialne 
dobra.

Najlepsze życzenia dla wszystkich 
Dzieci, tych dużych i małych, tych, którzy 
zapomnieli, że kiedyś byli dziećmi i  dla 
tych, którzy w  duszy dziećmi nigdy nie 
przestali być. Jesteście szczęściarzami!

WAKACJE
W 

INFLACJE„Kiedy 
śmieje się
 dziecko 

– śmieje się cały 
świat”

Janusz Korczak
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Rezerwat Przyrody 
Zielona Góra 

Zielona Góra to rezerwat przyrody 
nieożywionej położony na wzniesieniu 
Zielona Góra w  pobliżu wsi Kusięta 
w gminie Olsztyn. Stanowi on wzgórze 
wapienne o  wysokości 343 m n.p.m. 
Na terenie rezerwatu występują formy 
krasowe, w  tym m.in. Jaskinia w  Zie-
lonej Górze o  długości 150 m. Jest to 
niezwykle klimatyczne miejsce, piękny 
las, liczne skałki i  wzniesienia tworzą 
bajkową aurę, w  której można spędzić 
wiele godzin na rodzinnym pikniku. 
Lokalizacja rezerwatu sprzyja również 
obserwacji dzikich zwierząt. Bez pro-
blemu spotkamy tu sarnę, lisa, borsuka, 
liczne płazy i gady, ptactwo, a wytrawni 
obserwatorzy mogą spróbować wypa-
trzyć dzika. Warto odwiedzić go zarów-
no w  gorące dni, kiedy znajdziemy tu 
ochłodę jak i w te mniej ciepłe. Herbata 
z  termosu i  kanapka zjedzona na skale 
będzie smakować tam niepowtarzalnie. 
Z  Częstochowy do Kusiąt jest około 
15 km, jeśli nie chcecie jechać swoim 
samochodem możecie skorzystać z Ko-
munikacji Gminy Olsztyn lub wybrać się 
rowerem. Warto będąc już w Kusiętach 
odwiedzić naturalne jeziorko krasowe 
pełne ryb. W  leśnictwie Zielona Góra 
znajduje się także ścieżka edukacyjna 
o długości 2 km z rozmieszczonymi 14-
toma tablicami przygotowana przez 
Lasy Państwowe. 

Lotnisko 
Rudniki

Jeśli masz ochotę zapatrzyć się w niebo 
podziwiając samoloty, szybowce i para-
lotnie musisz odwiedzić Gminę Rędzi-
ny. Lotnisko Częstochowa-Rudniki  jest 
powojskowym  lotniskiem położonym 
w  Kościelcu  koło  Rudnik. Znajduje się 
w  odległości 10  km  od centrum  Czę-
stochowy. Bez problemu dojedziemy 
tam korzystając z zielonych autobusów 
Gminnego Zakładu Komunikacyjne-
go w  Rędzinach, autobusy jeżdżą dość 
często i odjeżdżają z bardzo dogodnych 
miejsc w  Częstochowie. Na miejscu 
warto skorzystać z  oferty gastrono-
micznej kawiarenki Tazza. Kawiarenka 
posiada przyjemne wnętrza, ogródek 
letni oraz plac zabaw. Warto wpaść tu, 
chociaż na lody. Obecnie lotnisko jest 
używane przez Aeroklub Częstochow-

ski. Posiada betonową drogę startową 
08/26 o  długości 2000 m i  szerokości 
60 m, drogi kołowania, hangary, ma-
gazyny, bazę paliwową, wieżę kontroli 
ruchu lotniczego, i duży teren trawiasty 
z  polem namiotowym. W  pobliżu znaj-
duje się bocznica kolejowa i stacja trafo. 
Na miejscu będziemy mogli podziwiać 
liczne samoloty. 

Chcesz odpocząć  
nad wodą, odwiedź 

Blachownię

Zbiornik retencyjny w  Blachowni 
przechodził w  niedawnym czasie kom-
pleksową rewitalizacje, piękne ścieżki 
spacerowe, wieża widokowa, pomosty, 
mostki, plaża i  ławeczki. Świetna opcja 
na niedzielny spacer lub przejażdżkę 
rowerem. W okolicy znajdują się liczne 
restauracje. Jest też możliwość wędko-
wania, jeśli lubicie tą formę spędzania 
czasu. Z  pewnością będziecie niezwy-
kle mile zaskoczeni.  Z centrum Często-
chowy do Blachowni jest ok. 12 km. 

Klasyka 
gatunku

- Złoty Potok

Jeśli mówimy już o  zwiedzaniu nasze-
go powiatu to stałym punktem, który 
zawsze się sprawdzi jest Złoty Potok. 
Piękne lasy, mikroklimat, 200-letnia 
aleja klonowa, liczne ostańce-Diabel-
skie Mosty, Skała z  Krzyżem, źródeł-
ka, z  których śmiało możemy napić 
się wody. Koniecznie należy zobaczyć 
Dwór Krasińskich i Pałac Raczyńskich. 
Będąc w  Złotym Potoku warto spró-
bować słynnego pstrąga złotopotoc-
kiego. W  okolicy znajdziemy dobrą 
bazę noclegową na każdą kieszeń oraz 
liczne sklepy i restauracje. Złoty Potok 
pozwoli nam połączyć zamiłowania do 
przyrody, historii, architektury i dobre-
go jedzenia. W wakacje każdy przynaj-
mniej raz powinien tu zajrzeć. 

Podróż 
na koniec  powiatu

Koniecpol jest miastem położonym 
nad Pilicą, warto odwiedzić je w wolnej 
chwili. Z  pewnością nie jest to najczę-
ściej obierany kierunek turystycznym 
w  naszym powiecie jednak zapewnia-
my, że naprawdę warto. Do Koniec-
pola możemy dojechać pociągiem, 
Powiatową Komunikacją Autobusową, 
lub własnym samochodem. Z  Czę-
stochowy do Koniecpola jest 48 km.  
Jeśli zdecydujemy się na wycieczkę 
samochodową lub rowerową koniecz-
nie po drodze odwiedźmy Klasztor 
w  Aleksandrówce, gdzie znajduje się 
Kościół św. Anny pochodzący z  XVIII 
wieku. Na terenie Koniecpola znajdu-
ją się dwa zalewy. Pierwszy zasilany 
rzeką Białką - jest przeznaczony głów-

nie dla wędkarzy. Można w nim złowić 
takie ryby jak: karp, leszcz, płoć, okoń, 
lin, szczupak, sandacz, amur, jaź. Po-
wierzchnia lustra wody wynosi 6,8 ha 
natomiast powierzchnia ogólna 9,6 ha, 
pojemność wynosi 136000 m³. Drugi 
powstały w  roku 1995 zasilany rzeką 
Pilicą - zbudowany został, jako obiekt 
rekreacyjno - retencyjny. Powierzchnia 
zwierciadła wody wynosi 7,54 ha, a po-

jemność 126000 m³. Pobór i  doprowa-
dzenie wody do zbiornika odbywa się 
za pomocą jazu. W Koniecpolu możemy 
odpocząć na plaży korzystając z  Beach 
Baru przy ulicy Klonowej 14. Koniec-
polski rynek jest placem o  stosunkowo 
dużej powierzchni, podzielonym na kil-
ka stref publicznych. W ciągu XX w. nie 
uległ znaczącym zmianom przestrzen-
nym, a  jego  pierzeje  pozostają zabudo-
wane od początku XIX w. (budynki jed-
no- i  dwukondygnacyjne). Większość 
budynków powstała po  pożarze  miasta 
w  1879 (przetrwał jeden dom XVIII-
-wieczny). W  północno-wschodnim na-
rożniku usytuowany jest kościół Świętej 
Trójcy. Po 1945 r. na placu wprowadzono 
zieleń, wcześniej tam nieobecną (targ). 
W  2003 r. w  centrum placu ustawiono 
pomnik z  okazji 560. rocznicy nadania 
Koniecpolowi  praw miejskich. Oprócz 
niego mała architektura rynku to ławki, 
stoliki do gry w szachy i zegar słoneczny. 
Będąc w Koniecpolu warto zobaczyć też 
Pałac Potockich. Małe miasteczka mają 
swój niepowtarzalny klimat, który warto 
poczuć w letnie gorące dni. Z pewnością 
będzie to nieoczywisty jednak trafiony 
wybór na wakacyjną wycieczkę. 

Pięć przedstawionych propozycji to 
tylko niewielki ułamek tego, co oferuje 
nasz powiat w  wakacje. Warto odwie-
dzić znany i  lubiany Olsztyn, zobaczyć 
Kolumnę Denhoffów pomiędzy Bo-
rownem,a  Kruszyną postawioną 300 
lat temu w miejscu samobójczej śmierci 
ostatniego z Denhoffów w linii. Zajrzyj-
my też do wielokulturowego Lelowa 
i spróbujmy Ciulimu i Czulentu, jedźmy 
do pełnego sadów Mstowa i zobaczmy 
Skałę Miłości. Możliwości jest bardzo 
dużo i  z  pewnością każdy znajdzie coś 
dla siebie. W  okresie letnim organizo-
wane będą również liczne wydarzenia, 
o  których przeczytacie na 15 stronie 
131 numeru Częstochowskich Wieści 
Powiatowych.  Wakacje bez względu 
na to czy na dominikańskiej plaży czy 
w  Blachowni mogą być równie udane. 
To my sami czynimy swój czas przyjem-
nym i radosnym. 
Wraz z całą Redakcją Częstochowskich 
Wieści Powiatowych życzymy wszyst-
kim naszym czytelnikom wspaniałych 
wakacji.

Powiat Częstochowski, 
 twój cel, twoje miejsce!

    MDz
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Świętujmy 
razem

W   naszej pracy najważniejsi 
są podopieczni, dlatego też 
bardzo symboliczny wymiar 
ma dla nas Dzień Dziecka. 

Stworzenie właściwych warunków rozwo-
ju, zapewnienie bezpieczeństwa, a  przede 
wszystkim dawanie powodów do uśmiechu 
naszym Wychowankom jest priorytetem 
naszej działalności.  Dzień Dziecka powi-
nien być wyjątkowym świętem dla każdego. 
Tego dnia powinniśmy też łączyć naturalną 
radość z  refleksją nad przyszłością naj-
młodszych. To właśnie dzieci są naszą przy-

Teatr, muzyka i śpiew dominowały 
w  części oficjalnej, a  gry i  zaba-
wy podczas pikniku. Nie mogło 
zabraknąć konkurencji sprawno-

ściowo-sportowych, wyścigów, baniek my-
dlanych, przeciągania liny, animacji i meczu 
piłki siatkowej.

- Niech to będzie dla nas wszystkich 
okazja do spędzenia razem miłych chwil 
po długim rozstaniu spowodowanym pan-
demią COVID 19, czas na wspólną zaba-
wę, a przede wszystkim okazja do złożenia 
podziękowań Rodzicom za troskę i miłość, 
której nic nam nie zastąpi – zaznaczy-
ła podczas otwarcia Dyrektor Ośrodka 
w Bogumiłku Lena Nieśpielak.

W imieniu władz powiatu, najlepsze ży-
czenia dla dzieci i  rodziców złożyli Czło-

nek Zarządu Powiatu Henryk Kasiura 
i  Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji 
Anna Dziewior

Przyłączamy się do życzeń, które skie-
rowała Pani dyrektor ośrodka do zgro-
madzonych - Kochani Rodzice niech zdro-
wie Wam służy jak najdłużej, niech wiara 
w  lepsze jutro nigdy Was nie opuszcza, 
niech Wasza siła  i moc walki o lepsze jutro 
dla swoich dzieci będzie Waszą niegasną-
cą pochodnią. Życzę Państwu pięknego 
świętowania i  bardzo dziękuję za każdy 
najmniejszy wkład pracy w nasze wspólne 
dzieło jakim są Państwa dzieci i  ich reha-
bilitacja, w tak pięknym miejscu jakim jest 
ośrodek w Bogumiłku.

PJ

Jak ważny jest Dzień Dziecka, mogliśmy przeczytać w „Krótkiej 
rzeczy o codzienności”, a teraz pora na prezentację, jak świętowano 

ten ważny dzień w powiecie częstochowskim.
Niezależnie od dat w kalendarzu pamiętajmy o jednym,  

powinniśmy dać dzieciom to,  czego na co dzień najbardziej  
nam brakuje, czyli czas.

Rodzinnie w Bogumiłku

Wspólne świętowanie w Złotym potoku

dzień dziecka w blachowni

XII Piknik Rodzinny „Mamo, Tato bawmy się razem” 
był wielkim świętem, które połączyło: Dzień Rodziny, 

Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca.

Dzieci z  Ukrainy, które prze-
bywają w  okolicach gmin 
Janów, Olsztyn i  Koniecpol 
spotkały się 26 maja na bło-

niach pałacu w  Złotym Potoku, aby 
wspólnie świętować Dzień Dziecka.

Podczas zabawy nie zabrakło ani-
macji, dmuchańców, gier i zabaw. 

Na świecie Dzień Dziecka nie za-
wsze jest celebrowany w  ten sam 
dzień i  w  ten sam sposób, dlatego 
Zarząd Powiatu Częstochowskiego, 
wyszedł z  inicjatywą zorganizowa-
nia go w  „polskim stylu”, aby dzieci 
z  Ukrainy poczuły się wyjątkowo 
i miło spędziły czas.

Jak wyszło? Możecie sami ocenić na 
zdjęciach.

PJ

szłością, a przyszłość tych dzieci zależy od 
nas dorosłych - mówi dla Częstochowskich 
Wieści Powiatowych Agnieszka Frania, Dy-
rektor Centrum Administracyjnego Obsłu-
gi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Blachowni.

  Wspaniała atmosfera, moc atrakcji, 
a  przede wszystkim radość dzieci. Tak 
w  skrócie można opisać miniony Dzień 
Dziecka zorganizowany przez Centrum 
Administracyjne Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w  Bla-
chowni dla podopiecznych placówek Po-
wiatu Częstochowskiego.

Była rywalizacja sportowa, którą zor-
ganizował MOPS Blachownia. Odbyły się 
pokazy strażackie oraz zabawy z  pianą, 
które zapewniło OSP Blachownia. Go-
ścinnie wystąpiła orkiestra dęta oraz ze-
spół „Coolturalni”. Przez Wychowanków 
przygotowany został program artystyczny, 
występy wokalno-taneczne. Wszystkich 
przybyłych najbardziej rozbawił skecz 
przygotowany przez Wychowawców oraz 
kadrę CAOPOW w Blachowni. W rytm roz-
poznawalnej piosenki „Chłopcy radarowcy” 
dorośli zaprezentowali autorską choreo-
grafię. Dzieci zostały rozbawione do łez.

Wierzymy, że ta wspaniała inicjatywa, 
integrująca podopiecznych i  kadrę wy-
chowawczą będzie kontynuowana.

Wraz z  życzeniami i  drobnymi prezen-
tami dzieci odwiedziła delegacja Powiatu 
Częstochowskiego z  Członkiem Zarządu 
Henryk Kasiurą na czele w  skład, której 
weszli radni Rady Powiatu: Urszula Ca-
łusińska, Mieczysław Chudzik, Joanna 
Tekiela oraz Anna Dziewior, Zastępca Na-
czelnika Wydziału EZK. 

 MDz
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Od 25 do 26 maja 2022 r. rywalizacja była 
niezwykle zacięta. Były to dwa ciężkie, ale pełne 
emocji dni, w których zobaczyć można było wie-
le mistrzowskich zagrań. Zawodnicy mogli liczyć 
na doping publiczności i wsparcie rodzin, które 
często stanowią sens życia i fizycznej kondycji 
tych ludzi. Na koniec zwycięzcy, w swoich kate-
goriach, otrzymali puchary i upominki.

Organizacje imprezy wsparło Starostwo Po-
wiatowe w Częstochowie.

Wyniki turnieju:
kat.BC1
1 miejsce – Złoto - Kinga Koza (Polska)
2 miejsce – Srebro - Pokorná Aneta (Czechy)
3 miejsce – Brąz - Roiko Volodymyr (Ukraina)

kat.BC2
1 miejsce – Złoto - Mateusz Urbański (Polska)
2 miejsce – Srebro - Polikov Volodymyr 

(Ukraina)
3 miejsce – Brąz - Konrad Lipowski (Polska)

kat.BC3
1 miejsce – Złoto - Marcin Ostrowski (Polska)
2 miejsce – Srebro - Herzinger Václav  

(Czechy)
3 miejsce – Brąz - Leszek Lorens (Polska)

upominki oraz nagrody za zdobycie najlep-
szych wyników w trakcie zawodów. Dziecię-
cy memoriał jest wspaniałym wydarzeniem 
pielęgnującym pamięć o  szczególnej osobie 
Irenie Szewińskiej polskiej lekkoatletce spe-
cjalizującej się w biegach sprinterskich i sko-
ku w dal, a po zakończeniu kariery działaczki 
krajowych i  międzynarodowych organizacji 
sportowych. Należała do najbardziej utytu-
łowanych polskich sportowców i  najwybit-
niejszych lekkoatletek w  historii, stawała 
na podium na czterech kolejnych igrzyskach 
olimpijskich. Zmarła 29 czerwca 2018 roku. 
Obecny na Memoriale był mąż Pani Ireny, 
syn Andrzej Szewiński oraz wnuk. Władze 
Powiatu Częstochowskiego  czynnie wspie-
rają inicjatywy promujące aktywność fizycz-
ną i  zdrowy styl życia. Sport stanowi ważny 
element rozwoju psychofizycznego dzieci 
i młodzieży. Aktywność fizyczna to nie tylko 
budowanie prawidłowych nawyków doty-
czących higieny ruchowej i wynikająca z tego 
prewencja chorób cywilizacyjnych, ale także 

stwarzanie warunków motywacji do samo-
doskonalenia się i  umiejętności pracowania 
nad własnymi słabościami. To również prze-
ciwdziałanie zjawiskom niepożądanym pole-
gające na  organizacji czasu wolnego dzieci 
i  młodzieży, często to właśnie zwykła nuda 
i  brak zajęcia dają początek patologicznym 
i  aspołecznym zachowaniom. Stawianie na 
sport jest ważne, szczególnie w dzisiejszych 
czasach, kiedy to postęp technologiczny, 
alternatywne rozrywki dla młodzieży skła-
niają bardziej do prowadzenia siedzącego 
trybu życia. Przekazujemy wyrazy uznania 
i serdeczne gratulacje dla Zawodników oraz 
Organizatorów. Może to właśnie Ci młodzi 
ludzie, którzy 15 czerwca przybyli do Kono-
pisk są przyszłymi polskimi olimpijczykami, 
z których będzie dumny cały kraj. 

Organizatorem wydarzenia była Regio-
nalna Rada PKOI w  Częstochowie. Głów-
nym partnerem finansowym wydarzenia 
było Województwo Śląskie.

MDz

III DZIECIĘCY MEMORIAŁ IRENY SZEWIŃSKIEJ 
W KONOPISKACH

15 czerwca w Konopiskach 
odbył się III Dziecięcy Memoriał

Ireny Szewińskiej połączony 
z inauguracją Powiatowych 

Obchodów Dnia Olimpijczyka. 

Z   każdą kolejną edycją impreza cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem, w tym roku 
udział w Memoriale wzięło blisko 500 zawod-
ników przy aplauzie równie licznej widowni. 

Przybyli sportowcy reprezentowali 24 kluby z trzech 
województw: śląskiego, opolskiego i  małopolskie-
go. Wśród gości obok Starosty Częstochowskiego 
Krzysztofa Smeli, Radnych Powiatu Częstochowskie-
go: Mieczysława Chudzika, Joanny Tekieli i  Adama 
Markowskiego znaleźli się olimpijczycy Stanisław Go-
ściniak, Zuzanna Radecka-Pakaszewska i  Jakub Je-
lonek. Powiat Częstochowski reprezentowała także 
Anna Dziewior, Zastępca Naczelnika Wydziału EZK. 
Uczestnicy zmagali się w biegach na różne dystanse, 
skoku w  dal oraz rzucie piłeczką palantową. Swoją 
drużynę wystawił również LKS GOL-Start, którego 
ważnym elementem działalności jest organizowanie 
imprez integracyjnych, jak i  imprez wyłącznie dla 
osób niepełnosprawnych. Uczestnicy otrzymali liczne 

PROMETEUS – CUP   2022Ponad stu zawodników z Polski, 
Ukrainy, Czech, Chorwacji i Słowenii 

zmagało się w walce podczas  
Międzynarodowego Turnieju Boccia 

„Prometeus – Cup 2022”.

kat.BC4
1 miejsce – Złoto - Davor Komar (Chorwacja)
2 miejsce – Srebro - Marsin Jiři (Czechy)
3 miejsce – Brąz - Andrzej Janowski (Polska)

kat. OPEN
1 miejsce  - Krystian Feruga - START Bilesko 

Biała
2 miejsce – Łukasz  Sudoł - Prometeus  

Konopiska
3 miejsce – Dawid Jabłoński – Prometeus 

Konopiskach

kat. DRUŻYNY
1 miejsce – AKSON – Zamość
2 miejsce – IKSON – Głogów
3 miejsce – Prometus IV Konopiska

PJ
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